
 

 

UCHWAŁA NR XXV/155/2013 

RADY GMINY NIECHLÓW 

z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów  

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Niechlów 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami) Rada Gminy Niechlów 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług obioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 2. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona 

jest od liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość i stanowi:  

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:  

a) jeden pojemnik o pojemności 0,11m
3
 na odpady zmieszane  

b) po jednym worku 120l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:  

a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,11m
3
 na odpady zmieszane,  

b) po dwa worki 120l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny, 

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 5-6 osób:  

a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,24m
3
 na odpady zmieszane,  

b) po dwa worki 120l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny, 

4) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 6 osób:  

a) jeden pojemnik o pojemności co najmniej 0,24m
3
 na odpady zmieszane, oraz dodatkowo jeden pojemnik 

o pojemności co najmniej 0,11 m
3
 na każde kolejne 4 osoby,  

b) po dwa worki 120l z folii na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny oraz 

dodatkowo po jednym worku 120l z folii na każdą frakcję odpadów zbieranych w sposób selektywny, na 

każde kolejne 4 osoby. 

5) częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych została określona 

w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Niechlów. 

2. W przypadku nieruchomości wielorodzinnych, gdzie nie ma możliwości gromadzenia odpadów 

w pojemnikach o pojemności co najmniej 0,11 m
3
 (bloki mieszkalne), ilość odbieranych odpadów od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych, oblicza się w/g norm określonych w ust. 1.  

3. Odpady komunalne wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych, ponad limit określony w ust. 1, 

odbierane będą nieodpłatnie z terenu nieruchomości w workach 120l z folii. 
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§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie 

Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Niechlów od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, uzależniona jest od liczby pojemników na odpady zmieszane lub worków, albo pojemników 

na odpady gromadzone selektywnie, wskazana w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i z nieruchomości niezamieszkałych:  

1) odpady zmieszane:  

a) w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu co trzy tygodnie;  

b) w zabudowie wielorodzinnej − w cyklu co trzy tygodnie;  

c) niezamieszkałe − w cyklu co trzy tygodnie 

3. Prowadzony w opisanym niżej zakresie odbiór selektywnie zbieranych strumieni odpadów komunalnych:  

1) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami oraz szkło i opakowania szklane, 

odbierane będą w cyklu miesięcznym;  

2) odpady niebezpieczne (baterie, leki, sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory, farby, lakiery, oleje 

itp.) odbierane będą co najmniej raz w roku;  

3) odpady wielkogabarytowe, opakowania wielomateriałowe, metale, odbierane będą dwa razy w roku - przed 

sezonem letnim i przed sezonem zimowym;  

4) odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie. 

§ 4. Na terenie Gminy Niechlów nie tworzy się punktów selektywnego gromadzenia odpadów.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niechlów.  

§ 6. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała: nr XXIII/138/2012 Rady Gminy Niechlów 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Niechlów.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

 

 

Przewodnicząca Rady: 

E. Pietrowiak 
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